
SATURNIN
Saturnin je ústřední postavou stejnojmenného románu Zdeňka Jirotky, jehož děj se 

odehrává ve třicátých letech minulého století v Praze.
Saturnin je povoláním sluha, nebo spíše komorník. Hledal si prostřednictvím inzerátu 

nové místo a vypravěč příběhu, svobodný mládenec, jej přijal na základě výborných 
doporučení do svých služeb. Sluha Saturnin mu tedy takto vstoupil do života. 

Tento mládenec žil do této doby velmi klidným, usedlým, stereotypním, až nudným 
způsobem života. Co ovšem při přijímání nového sluhy netušil bylo to, že Saturnin je člověk, 
který svými zvláštními a zcela neočekávanými rozhodnutími převrátí mládencův dosavadní 
život naruby a zasáhne i do životů jeho blízkých přátel a příbuzných .

Kdo však je tajemný Saturnin ?

O jeho původu a rodině není nic známo, stejně jako o původu jeho jména. Pozorovatel 
však zjistí, že tento asi čtyřicetiletý, světlovlasý, vysoký, štíhlý muž je neobyčejně inteligentní 
a hluboce vzdělaný, také sportovně založený a nesmírně zručný. Chová se velmi slušně a 
uctivě, nikoliv však vtíravě. Skvěle zvládnutá společenská etiketa z něj činí dokonalého 
gentlemana. Krátce sestřižené vlasy a hladce oholená tvář dotváří celkový dojem velmi 
důvěryhodného člověka. Saturnin se obvykle obléká do své komornické uniformy, která se 
sestává ze sněhobílé nažehlené košile s černým motýlkem, černých kalhot, jemně pruhované 
černobílé vestičky a nablýskaných bot. Stejně jako o svůj zevnějšek dbá o dokonalý zevnějšek 
svého pána. 

Saturnin by mohl být stejně dobře ředitelem banky, jako skvělým komorníkem.
Dokáže naslouchat a vnímat i to, co není vyřčeno. Je duchaplný, důvtipný, 

duchapřítomný, je mistrem okamžiku; je důsledný až zarputilý ve všem, co dělá.
Svému pánovi je zcela oddán a vše, co koná, koná v jeho prospěch. Dokonale využívá 

nastalé situace, nebo je i sám vytváří a dotahuje jejich pointu do nejzazších mezí. Při tom se 
snaží co nejvíce zviditelnit svého pána ( to například  při odchytu lva v pražských ulicích, 
který utekl ze ZOO a Saturninův pán je přece velkým lovcem divokých zvířat), nebo naopak 
vyškolit či potrestat ty, kteří si to zaslouží (jako příživnickou tetu Kateřinu, neustále 
používající přísloví a jejího lenivého a zhýralého synáčka Milouše).

Saturnin navenek neprojevuje téměř žádné emoce, takže vytváří dojem vážného až 
smutného člověka. Na jeho tváři nelze spatřit smích, snad jen občas lehký úsměv, přesto je 
Saturnin velmi vtipný a to zvláštním druhem takzvaného „suchého“ anglického humoru. 

Saturnin je veskrze poctivý člověk se zdravým rozumem a citem pro spravedlnost. Je 
nejen oddaným sluhou, ale především dobrým přítelem.

K celému tomuto poznání dojde mladý pán v průběhu krátkého soužití s tímto vskutku 
zvláštním člověkem, jež nosí podivné jméno - Saturnin.
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